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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària extraordinària i, en primer lloc, abans de debatre
el projecte de llei RGE núm. 1305/03, de modificació de la Llei
14/2001, de 29 d’octubre d’atribució de competències dels
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat
social, procedeix el pronunciament del ple de la cambra sobre
la proposta de tramitació directe i amb lectura única.

I. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el
procediment de tramitació directa i en lectura única al
Projecte de Llei RGE núm. 1305/03, de modificació de la Llei
14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat
social.

Puc considerar aprovada per assentiment la proposta de
tramitació directe i amb lectura única?

En conseqüència aquest projecte es debatrà pel
procediment de tramitació directe i per lectura única.

II. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de Llei RGE
núm. 1305/03, de modificació de la Llei 14/2001, de 29
d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars  en
matèria de serveis socials i seguretat social, per tramitació
directa i lectura única.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i la votació del projecte de llei RGE núm. 1305/03, de
modificació de la llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i seguretat social, pel procediment de tramitació directe i per
lectura única. 

Intervenció dels que estan a favor d’aquesta modificació?
Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Per dir que és un projecte de llei que
va entrar el Govern de la comunitat autònoma en aquesta
cambra i en nom del Govern vull dir que queda defensat amb els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Nosaltres donam
suport en aquest projecte de llei que presenta el Govern de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Intervenció del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre grup no
s’oposarà a aquest projecte de llei entre altres raons perquè
quan es varen discutir les transferències ara fa un any i mig i no
es va poder arribar a un acord perquè aquestes transferències
es fessin dins la legislatura passada, la proposta que feia la
Conselleria de Benestar Social del Govern anterior era
precisament que les transferències es fessin dia 1 de gener del
2004, perquè consideràvem que fer unes transferències a la
meitat d’etapa de procés pressupostari, amb totes les dificultats
que això comporta, no era la data més adequada. Precisament
l’exposició de motius que vostès aporten en aquesta llei dóna
exactament els mateixos arguments que nosaltres vàrem donar
en el seu moment per fer-la dia 1 de gener del 2004.

Per tant, per una altra banda lògicament no serem nosaltres
els que posarem entrebancs al lògic funcionament de les
residències, el lògic funcionament dels serveis socials, el
cobrament dels seus sous per part dels funcionaris, tenguin
cap dificultat i que aquesta situació que ara vivim de 7 o 8 dies
que vivim de pràctica alAlegalitat de la situació dels serveis
socials de Mallorca es solucionin. Per tant, nosaltres ens
abstendrem en aquesta llei i per tant, donarem per bo que vagi
endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions per part del Grup Parlamentari del PSM-
Entesta Nacionalista.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. El dia que es va aprovar aquesta llei,
que vostès ara pretenen modificar, hi va haver una intervenció
que he volgut recollir del Sr. Pastor i que deia: “hem de dir que
avui si s’aprova aquesta llei hi haurà dues classes de
ciutadans, uns els de Menorca, Eivissa i Formentera que
d’alguna manera podran assumir aquestes competències i els
ciutadans de Mallorca que no ho podran fer”. Si dia 30 de juny,
que era la data que estava prevista i aprovada, s’haguessin
traspassat aquestes competències, les paraules del Sr. Pastor
haguessin perdut sentit, però avui les tornaran omplir de
contingut.

És cert que en aquell moment quan es va aprovar la majoria
dels grups consideràvem millor que tots els tres consells
assumissin les competències el mateix dia, és cert, però també
es va considerar més adequat respectar les decisions que en
aquell moment varen prendre els tres consells. Va ser una llei
aprovada amb un gran consens i vistes les esmenes que hi
presentà el Partit Popular l’únic entrebanc que hi trobàvem
bàsicament era econòmic. El Partit Popular trobava en aquell
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moment totalment insuficient la dotació econòmica, creia que
els consells no podrien assumir amb garanties aquestes
competències. Però curiosament la primera proposta
parlamentaria que fa i que és modificar aquesta llei, no parla de
res d’increment de dotacions econòmiques, l’única cosa que
proposa és un canvi de data d’efectivitat. I per què aquest
canvi de data? Perquè hi ha hagut un repartiment, no de més
competències, ni de dotacions econòmiques sinó repartiment
d’institucions. Unió Mallorquina es queda amb el Consell de
Mallorca, excepte benestar social i ara no podem tenir una
conselleria de benestar social en el Consell de Mallorca perquè
no hi pot haver una gent del PP i mentre cercam una solució en
aquest acord, tornam enrera a acords i a lleis aprovades i
vigents.

Quan parlam de caminar cap a l’autogovern, quan parlam de
procés de descentralització per a una millor gestió en benefici
dels ciutadans, no ho feim per repartir càrrecs entre partits, ho
feim per donar gestions a les institucions, independentment del
color que sigui el partit que governa. Avui no presenten cap
argument nou que ens pugui convèncer de què és millor ajornar
aquestes competències, al contrari, avui no només ajornen les
competències en el consell insular sinó que també les allunyen
dels ajuntaments. Avui faran més llunyà el dia en què les
mancomunitats o els ajuntaments com a entitats més properes
als ciutadans i així ho reflectia el President no fa molt, puguin
assumir aquestes funcions que els consells li delegués. Avui
aturen el procés d’acostament del serveis socials als usuaris,
cosa que no fa més que evidenciar aquesta manca de
sensibilitat política en temes socials d’aquest pacte PP-UM i ho
fan amb tota la tranquilAlitat del món, però de la manera més
ràpida possible, tramitació direct e i lectura única, evitant
ponències, comissions, però sobretot impedint, repetesc,
acostar els serveis als usuaris.

EL SR. PRESIDENT:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista no
s’oposarà a aquest canvi de la Llei 14/2001. Nosaltres, quan es
va debat re aquesta llei, i així consta en el Diari de Sessions,
pensàvem que s’havia d’assumir pels tres consells insulars en
el mateix temps, però vàrem acceptar els motius del Consell
Insular de Mallorca de no fer-ho. Per tant, acceptem ara també
que es comenci a l’1 de gener del 2004 sense més problemes.
Volem recordar, això sí, que aquesta transferència es va fer per
intentar igualar el cost per persona a les illes en benestar social
i creim que s’ha aconseguit, desitjam i estam segurs que aquest
Govern mantendrà tal qual aquest projecte i confiem en
l’addicional setena de la llei que fa que es pugui controlar
d’aquesta manera els traspassos als consells insulars.

Res més, gràcies, i el Partit Socialista s’abstendrà.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo em pensava
que aquesta tramitació seria una tramitació de curt tràmit, però
la veritat és que hi ha hagut un parell de portaveus que m’ho
han posat molt fàcil. Hi ha una cosa que es diu història i s’ha de
saber i hi ha en aquest Parlament diaris de sessions i s’han de
llegir. D’entrada dir dues coses, Sr. Gascón gràcies, vostè ha
estat prudent i ha fet justícia a allò que va passar, altres
portaveus o els flaqueja la memòria o no hi eren. Aquesta llei va
ser aprovada per uns vots molts concrets, els únics que no
varen aprovar aquesta llei per la data d’efectivitat que no
d’aplicabilitat és el Partit Popular, que ja va anunciar aquí les
disfuncions que hi hauria. A què jugam aquí? Per favor.
Repetesc, hi ha un fet que es diu història i un altre fet que es
diu Diari de Sessions i s’ha de llegir.

Repartiment d’institucions, i a què ve açò de repartiment
d’institucions, a què ve açò de repartiment d’institucions,
quines institucions s’han repartit? Per favor. El Partit Popular
ha guanyat per majoria absoluta, ha guanyat per majoria
absoluta, hi ha hagut un pacte de governabilitat a una altra
institució molt concret, allà on el Partit Popular tendrà una
presència real i efectiva en gestionar una sèrie de matèries; de
repartiment res, no han modificat cap llei aquí perquè hi hagués
repartiment per a tothom i perquè tothom hi pogués caber. Jo
entenc que hi hagi hagut certs portaveus que hagin pogut
sortir aquí i hagin hagut de sortir abans, però no comencem una
legislatura posant la feina tan fàcil al grup que ha de fer i ha de
donar suport al Govern. Açò és que no té ni cap ni peus. 

Tenguessim els deberes fets, quins deberes? Quan es
constitueix el Govern? Quan es constitueix aquest Govern? Ho
recordam? Els deberes ja havien d’estar fets, els deberes
d’adaptació d’aquesta llei en el traspàs per ser efectiu ja havien
d’estar fets, les valoracions ja havien d’estar fetes, l’adaptació
del personal que ha estat mobilitzat o s’han fet modificacions
en temes d’aplicació de places, ja havia d’estar feta, però de
quins deberes ens rallen? De què ens parlen vostès? Jo crec
que nosaltres hem estat molt, molt, molt prudents. Per tant, jo
vull seguir dins aquesta prudència i no diré absolutament res
més.

Açò és una modificació tan necessària que fins i tot el
Govern anterior, amb bon criteri, ja havia fet la seva tramitació
interna per veure si duia aquesta modificació perquè veia que
era impossible dur-la a ser efectiva amb la data que s’havia
posat. Nosaltres no hem fet res més que recollir aquest
sentiment, plasmar-lo amb una modificació puntual que és la
data d’efectivitat, sense modificar res perquè com molt bé diu
el Sr. Gascón, ara la feina que hi haurà d’haver serà la feina de
negociació perquè aquesta competència a dia primer vagi amb
totes les garanties al Consell Insular de Mallorca i no es podrà
modificar res del contenido que no del continente, si no són
per als tres consells insulars, en aplicació de què? De la Llei de
consells insulars, de la pròpia Llei de transferències i de la
pròpia Llei de finançament definitiu als consells insulars.
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Per tant, no donem més voltes a aquest assumpte, aquí es
tracta de què la data d’efectivitat, no d’aplicabilitat que és
aplicable des de l’aprovació, sinó d’efectivitat d’aquesta norma
sigui dia primer de gener del 2004 i per tant, anem a fer les coses
ben fetes i anem a aprofitar la feina que ja hi havia feta perquè
aquesta competència vagi amb totes les garanties als consells
insulars així com toca. Si s’hagués fet tal com va dir el Partit
Popular en el seu moment, que la data d’efectivitat d’aquesta
competència al Consell Insular de Mallorca fos en el mateix
temps que Menorca, Eivissa i Formentera avui no ens trobarien
aquí i record que vostès poden fer un discurs aquí, però allò
que val en aquesta cambra no és el discurs, és la votació i
vostès la varen votar a favor i nosaltres la vàrem votar en
contra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Intervencions en torn de rèplica? Sr.
Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé agrair
al Sr. Gascón les seves paraules i comentar que m’ha sorprès la
intervenció del Sr. Rosselló, m’ha sorprès i molt perquè la
consellera que duia aquesta àrea era del seu partit, del seu grup
polític i avui aquesta transferència no es pot fer per les
dificultats que hi va haver la passada legislatura per poder
aconseguir arribar a acords i fixar quin seria el cost efectiu
d’aquesta transferència. Jo vull dir-li que hi ha un informe que
va realitzar la intervenció del Consell de Mallorca, no cap partit
polític, la intervenció que són funcionaris, cossos nacionals, de
data 19 de juny i que ens diu que el càlcul del cost efectiu de la
transferència està fet en data 31 de desembre del 2000 i per tant,
la situació reflectida en aquell moment i la d’ara és
substancialment diferent. 

Què vol dir? Què hi havia moltes més persones fent feina a
les distintes places que els que recollia la llei i com s’havia
d’aplicar aquesta llei? Però per part del consell vàrem intentar
constituir la comissió mixta per fer efectiva aquesta
transferència, per part dels consells es varen nomenar els que
havien de ser els representants que negociessin amb el Govern
com es faria efectiva aquesta transferència, però per part del
Govern no es va nomenar, no es va poder aconseguir que
anomenés cap dels seus representants fins el dia que hi va
haver el canvi de Govern. Fins i tot, hi ha un informe realitzat
pel departament jurídic de la comunitat autònoma en aquest
sentit. Aleshores com es podia fer aquesta transferència? Com
es podia aplicar l’efectivitat d’aquesta transferència si des del
departament que s’havia de cedir aquesta transferència només
es posaven pals a les rodes, només s’impedia. Es varen
contractar moltes més persones de les que estaven en el cost
efectiu, què havíem de fer en el moments de les transferències?
Acomiadar aquestes persones? S’havien d’incorporar sense el
cost efectiu? Com s’havia de solucionar aquest problema? I
aquesta és la vertadera raó de què s’hagi demanat l’ajornament
de l’efectivitat d’aquesta llei. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per part del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt breument, perquè no acab d’entendre aquest debat
que tenim. El Sr. Huguet es veu que comença amb força
aquesta sessió parlamentària i, bé, se suposa que la mejor
defensa es un buen ataque. No sé amb qui feia polèmica, amb
mi no ho crec per allò que sentit que deia des de la tribuna. I del
Sr. Nadal tampoc entenc, si ha escoltat bé allò que jo he dit, la
meva intervenció ha estat dir que no ens podíem oposar a
aquesta proposta precisament perquè quan es va aprovar
aquesta llei en el seu moment i es va decidir conjuntament tots
els grups, excepte el Partit Popular, com ha dit el Sr. Huguet
evidentment, que la transferència de Mallorca es posposés,
nosaltres vàrem argumentar des de la Conselleria de Benestar
Social que era millor la data d’1 de gener del 2004 que la de 30
de juny perquè no era adequat xapar una etapa pressupostària
per la meitat, amb totes les complicacions que això comporta. 

I vostè Sr. Nadal sap perfectament que des de gener
d’enguany es reuneix la comissió mixta per discutir tots aquests
temes i no hi ha hagut cap entrebanc damunt aquesta qüestió,
en absolut, si vostè li resulta agradable, fàcil i un divertiment
parlamentari ficar-se especialment amb mi, en base a
polèmiques anteriors enhorabona, però això no és allò que jo he
dit aquí, ni s’ajusta en absolut a la veritat. La veritat és que des
de l’1 de gener fins ara la comissió mixta s’ha anat reunint
perquè poguessin estar en condicions les coses i la veritat és
que jo entenc també que perfectament és més adequat l’1 de
gener que aquesta data, donades les dificultats que comporta
prendre aquesta decisió enmig de la legislatura i per això he dit
que el meu grup s’abstindria. Ara si a vostès els agrada el pim-
pam fuego d’un debat d’aquestes característiques que no hi
hauria de ser, idò allà vostès.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Mascaró del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. És cert Sr. Huguet que hi ha
portaveus que no hi eren abans, però els nostres companys sí
que ens han alliçonat i ens han dit que existien els diaris de
sessions i aquestes coses i hem procurat llegir-los. 

Pensam que els deures, els “deberes” que diu el Sr. Huguet
sí que hi havia temps des del dia que es va aprovar la llei de fer-
los, que si no s’han fet algú deu ser responsable, però
nosaltres sí seguirem coherents amb el nostre vot. Ens
manifestarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gascón vol intervenir?



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 4 / 8 de juliol del 2003 93

 

Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies. Jo, encara que dugui molts anys aquí,
m’agrada sempre ser un alumne aprenent i vull aprendre de la
recomanació que me fa el portaveu d’Esquerra Unida i, per tant,
jo no tenc cap ganes de polemitzar; tal vegada ho farem amb
aquest to de veu, el que passa que ell té la veu que té. Jo, l’únic
que he volgut posar de manifest és que hi ha hagut una sèrie
d’incoherències; i he posat damunt la tribuna que qui ha estat
coherent, i crec que ha estat molt assenyat amb la seva
intervenció, és el portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
perquè al final el que compten són els vots.

Vostès poden decidir i poden discutir de l’oportunitat o no
oportunitat, si era dia 1 o si era dia 30, res, fum de formatjada,
que diem a Menorca, el vot és el que va ser. Els que van
aprovar la disfunció d’aquesta transferència i que se xapés en
un any pressupostari són vostès, per molta doctrina que
tinguessin dins el seu partit que digués el contrari; vostès van
fer que això fos així, primera qüestió.

Deures o deberes? -a nosaltres ens ensenyaven els mestres
que fèiem deberes, bé, doncs, els deures. Però vostè no pot
pretendre que amb cinc dies -ho sabem que nosaltres som un
poc fenòmens-, però no tant com per amb cinc dies fer el que
vostès no han fet amb dos anys; vostè no pot pretendre que el
Grup Parlamentari Popular, el nou Govern, amb cinc dies faci el
que vostès no han tingut capacitat o possibilitat, per ser més
suau, possibilitat de fer amb un any i mig, des de l’1 de gener
del 2002 a avui. Deberes? No estaran fets. Com vol que un
grup, un govern, per bo que sigui, amb cinc dies, amb set, faci
els deures que no estan fets amb un any i mig, que no hi hagi
hagut aquesta negociació? Açò és pràcticament impossible.

Jo crec que avui la prudència donava dir, bé, ens vam
equivocar entre tots, tots ho haguérem sabut, benvinguda sigui
aquesta modificació i fer una abstenció, que li agradava a un
insigne diputat d’aquesta, al Sr. Tirs Pons, que deia: farem una
abstenció positiva. Bé, doncs, facin una abstenció positiva,
que nosaltres farem un vot afirmatiu perquè açò es modifiqui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Conclòs el debat, passam a la votació del projecte de llei.
S’obre la votació.

Bé, idò, si els sembla bé, perquè avui ens estrenam, la
presidència considera que podem tornar repetir aquesta
votació.

No va bé?

Ho tornam provar, a veure. No va bé?

No va bé. Idò, votarem a mà alçada.

Els que votin a favor, que s’aixequin, per favor.

Els que voten en contra, que s’aixequin, per favor. 4 vots.

Abstencions? 22.

Vots a favor: 33; en contra: 4, i abstencions: 22.

Finalment, en compliment de l’article 24.6 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, procedeix sotmetre a votació
el projecte de llei per tal que la majoria suficient s’assoleixi pel
vot favorable, computat de manera separada, dels parlamentaris
que representen, si més no, dues illes diferents.

Per tant, diputats de l’illa de Mallorca que voten a favor,
que s’aixequin, per favor.

Diputats de l’illa de Menorca que voten a favor?

Diputats de les illes d’Eivissa i Formentera que voten a
favor?

Diputats de l’illa de Formentera que voten a favor?

Diputats de les illes de Mallorca, Menorca i d’Eivissa i
Formentera que voten en contra?

Atès el resultat de la votació, aquesta presidència, perdó.

Abstencions? Bé, abstencions, tenen tota la raó.

Abstenció de les illes de Mallorca, Menorca i d’Eivissa i
Formentera, per favor?

Bé, això, han de comprendre, senyors diputats, que és per
donar agilitat al Parlament.

Per favor, els resultats?

Diputats de l’illa de Mallorca que voten a favor: 19.

Diputats de l’illa de Menorca que voten a favor: 6.

Diputats de l’illa d’Eivissa que voten a favor: 7.

Diputats de l’illa de Formentera que voten a favor: 1.

Diputats de les illes de Mallorca, Menorca, d’Eivissa i
Formentera, que voten en contra: 4.

I les abstencions?; 22 abstencions.

Atès el resultat de la votació, aquesta presidència manifesta
a la cambra que s’ha obtingut la majoria qualificada que
estableix l’article 24.6 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, i queda aprovada la Llei de modificació de la Llei
14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat
social.
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S’aixeca la sessió.
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